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Cubays romfabrik Agustín Rodríguez Mena i Villa Cla-
ra har föresatt sig att förhindra och undanröja all negativ 
påverkan på miljön. Cubays romfabrik är föregångare i 
användning av förnybar energi i Kuba. 

Romfrabriken har en hundraårig historia och är enligt 
egen uppgift en av de kubanska romsorter som säljer bäst 
över hela världen. 

Bland dess förtjänster ingår att den bara använder för-
nybar energi. I maj 2016 installerade de en hel solcellspark 
på taket med 2 752 paneler och 900 megawatt/år.

Av detta använder fabriken bara 38 procent och övriga 
62 går till nationella elnätet. Under årets första fyra må-
nader har de tjänat över 6 000 peso på leveranserna till 
elnätet, och sparat 175 216 peso på minskad elkonsumtion 
sedan projektet startade för två år sedan, berättade chefen, 
Carlos Rubén Armas Díaz.

De släpper inte längre ut 19 142 ton koldioxid eftersom 
de inte längre behöver bränna 473 ton råolja, vilket också 
sparar in 279 000 peso. 

Investeringen på 1,8 miljoner € tänker de att tjäna in 
på 15 år. Bland fördelarna med solcellsparken är mindre 
arbete behövs för skötsel och underhåll. Den är också 
hållbar mot olika väder, kan ta vindstyrkor på upp till 420 
km/timme, vilket bevisades under orkanen Irmas framfart 
förra året. 

   Länets Miljöpris
Med sin användning av förnybar energi och ansvarsful-

la avfallshantering fick Cubayfabriken Länets Miljöpris, 
och en lång rad kvalitetspriser, och FNs Utvecklingsorga-
nisation UNDPs erkännande till företag som gör enastå-
ende insatser för renare tillverkning. 

Namnet Cubay går tillbaka på urinvånarna, och upp-
stod genom att återuppväcka de bästa romtraditionrna 
i området och i centrala Kuba. Cubay började tillverkas 
1996, både Carta Blanca, Añejo, och Extra Añejo med sin 
egen smak.

Tillverkningen uppgår till 400 000 lådor om året, säljs 
i Kuba och exporteras till Centralamerika, Karibien och 
Europa – Nederländerna, Tyskland, Spanien, Italien.
    Källa Granma. Översättning Eva Björklund

Fri marijuana 
eldar på handeln
Eva Björklund
Antonio Ibarra, sekreterare på Kubas Drogkommis-

sion, sa på en konferens den 22 juni, att Kuba hittills i 
år beslagtagit tre gånger mer smuggelknark än hela förra 
året. Det beror på att de som smugglat kubaner till USA,  
gått över till att smuggla knark andra vägen.  

Det hänger ihop med Obamaregeringens beslut att inte 
längre upprätthålla det unika privilegiet för kubaner att 
få automatiskt uppehållstillstånd i USA om de tar sig in 
olagligt. 

De ligor som riskerat kubaners liv på kriminell sjöfart 
till USA där de fått uppehållstillstånd som nekats dem lag-
liga vägen – ansökan på USAs intressekontor i Havanna 
. – förlorade sina kunder när USA tillämpade samma res-
triktiva politik på kubaner som andra invandrare. Så de 
lade om till att smuggla knark andra vägen, till Kuba.

Bioteknologiska 
framsteg Lisandra Fariñas Acosta, 

Statliga företagsgruppen BioCubaFarma har nästan 
400 forskningsprojekt på gång, av vilka 102 innefattar 
bioteknologi och bland dem fokuserar många på onkologi.

Drygt 70 forskningsprojekt avser nya kubanska patent, 
och 26 är de första av sitt slag, det vill säga att inget av 
deras aktiva ingredienser finns i något annat läkemedel. 
Förutom cancer inriktar många sig på neurologiska sjuk-
domar. Kubas Vetenskapsakademi lade fram en rapport 
nyligen i Latinamerikanska Parlamentets hälsovårdsut-
skott. Rapporten framhöll också den teknologiöverföring 
som ingår i Syd-Sydsamarbetet, där Kubas industri bidra-
git mycket  till länder som Brasilien, Venezuela, Kina, Al-
geriet, Indien, Iran och Sydafrika.
Källa Granma. Översättning Eva Björklund

    Ángel Freddy Pérez Cabrera

Ibarra sa att USA och Kuba fortsätter det samarbete 
mot knarksmuggling som överenskommits med Obama-
regeringen, trots Trumpregeringens nerfrysning av övriga 
förbindelser. Det har dock inte ägt rum något möte på re-
geringsnivå sedan Trump intog presidentmakten i januari. 
Vi hoppas dock – för båda länders väl – att USA inte bryter 
samarbetet. Källa Granma. Översatt Eva Björklund
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